PETEK, 15. 5. 2020
Današnja videokonferenca ob 11. 00 je namenjena dopolnilnemu pouku in RAČUNALNIŠKEMU
USTVARJANJU. Del ure bomo namenili tudi temu, da ponovimo Power Point.

SLOVENŠČINA
Včeraj si prebral uvod v knjigo Ronja, razbojniška hči avtorice Astrid Lindgren.

1. Več o Astrid Lindgren izveš v berilu na strani 120 (levo pod sliko). Preberi si.

2. V berilu na strani 121 zgoraj boš našel nadaljevanje spodnjega zapisa v modrem (ali
zelenem) okvirju. Preberi ga v berilu.
V razbojniškem gnezdu se razbojniškemu poglavarju Matissu rodi hči Ronja. Deklica …

3. Preberi odlomek iz berila na strani 120 in 121.

4. V zvezek odgovori na spodnja vprašanja.
Vse odgovore najdeš v berilu na straneh 120 in 121.
V zvezek zapiši naslov nato odgovori v celih povedih:

RONJA RAZBOJNIŠKA HČI
Astrid Lindgren
B/120

1. V kateri državi je živela Astrid Lindgren?
2. Katere knjige je napisala? Naštej jih vsaj 5.
3. Pojasni, kaj pomeni, da se bo lahko Ronja klatila po mili volji.
4. Se ti zdi Matissova vzgoja dobra? Pojasni.
5. Bi Ronjo opisal kot pogumno ali strahopetno deklico? Zakaj?

MATEMATIKA
Z delovnim zvezkom številka 3. smo zaključili. Nekaj strani je še ostalo nerešenih. Lahko jih rešiš, ko
boš utrjeval snov. Danes začenjamo z delom v 4. delu.

1. Preglej nalogo in popravi.
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DZ 97/3
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3 od 18 = 6

18 – 9 – 6 = 3

Dedku so ostali 3 lešniki.
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Ostalo je: 2 žogici, 5 balonov, 4 karte in nič klobučkov.
Sneguljčica: 7 pobarvanih polj, Čebelica Maja 11, Medvedek Pu 3 in Pika Nogavička 4
pobarvana polja.
Največ otrok je predlagalo risanko Čebelica Maja.

DZ 99

DZ 100/1 Miha je visok 100 cm. Andrej je visok 120 cm. Marko je visok 160 cm.
DZ 100/2 B
DZ 100/3 Gaja, Nastja, Jana, Tina.

2. Pisno množenje z večkratniki števila 10
358·30
a. Računamo tako, da najprej vse množimo s 3 :
312·30
936
b. Sedaj množimo še z 0 (karkoli množimo z 0 je vedno rezultat 0 – zato 0 samo dopišemo):
312·30
9360

3. V karo zvezek reši naslednje primere:
VAJA
124·50

87 ·90

309 ·30

4. Reši naloge DZ (4. del) str. 6/1., 2. in 4. naloga ter str. 7/6. in 7. naloga (naloge na str. 7 reši v
DZ).
Ostale naloge na str. 6 in 7. lahko rešiš, če želiš.

Namig pri 2. nalogi:
Koliko v enem mesecu? Vzamemo mesec, ki ima 30 dni.
Računamo tako, da najprej vse množimo s 3, nato pa še z 0 (0 pa samo pripišemo k rezultatu).
167·30
5010
Pomožni računi:
3 · 7 = 21 (1 zapišem 2 dalje)
3 · 6 = 18 18 + 2 = 20 (0 zapišem, 2 dalje)
3·1=3 3+2=5

Nato pod 0 zapišem 0.

Dobim rezultat 5010.

5. Preglej račune v karo zvezku:
124·50
6200

87 ·90
7830

309 ·30
9270

ŠPORT
Tudi današnja ura je namenjena nalogam za športno vzgojni karton.
Ponovno si izberi najmanj tri – tokrat tri, ki jih nisi opravil včeraj.
Primerno se obleci, pojdi ven in telovadi (ne pozabi na varnost!).

1. Tek na 60m
Naloge:
-lovljenje na travniku
-tek v hrib in po hribu navzdol
-tekanje po gozdu
2. Tek na 600m
Naloge:
-lovljenje na travniku
-tek v hrib in po hribu navzdol
-daljši sprehod z odseki teka
3. Poligon nazaj
Naloge:
-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, nazaj,
levo, desno)
-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih
4. Vesa v zgibi
Naloge:
-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev
-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama)

5. Skok v daljino iz mesta
Naloge:
-sonožno preskakovanje črt na tleh
-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih
-žabji poskoki
-igra »Ristanc«
-kolebnica

6. Dotikanje plošče z roko/taping
Naloga:
-umikanje rok/dlani (igra dvojic, oseba 1 v paru drži dlani obrnjeni
proti tlom pred sabo, oseba 2 ga »žgečka« po spodnji strani dlani.
Ko se oseba 2 odloči, osebo 1 hitro, a nežno udari po hrbtni strani
dlani. Naloga osebe 2 pa je, da dlani prej umakne.)

7. Dvig trupa
Naloge:
-plezanje
-plazenje
-lazenje
-skoki
8. Kožna guba
Naloge:
-jej zdravo in z glavo
-gibaj se

9. Predklon
Naloge:
-joga za otroke (slike spodaj)

10., 11. Telesna višina in teža
Naloge:
-jej zdravo in z glavo
-gibaj se

